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STUDIJU KURSA APRAKSTS  
 

Studiju  kursa  nosaukums  Lietišķais pētījums 
Programma  Bakalaurs „Starptautiskās finanses”  
Studiju  gads  4 
Akadēmiskais  gads  2017./2018. 
Studiju  līmenis  Pirmais, Bakalaura studiju programma  
Studiju  kursa  kods  BFa044 
Studiju  kursa  docētājs/i  Dr.Līga Peiseniece 

Dr.Sudhindra Bhat 
Kursa  apjoms  2 KP, Latvijas KP jāreizina ar 1,5, lai iegūtu ECTS kredītpunktus 
ECTS  kredītpunktu 
apjoms  (1  Latvijas  KP 
atbilst  1,5  ECTS) 

3 ECTS 

Studiju  īstenošanas 
valoda 

Angļu 

Studiju  kursa  veids 
(obligātais,  izvēles) 

obligātais 

Semestris,  kad  kurss  tiek 
īstenots 

7 
 

Studiju  kursa  īstenošanas 
veids  

Docētāja klātbūtne 

Kursa  īstenošanas  mērķis  Sniegt studentiem zināšanas un prasmes pētniecības metodēs un to         
pielietošanā, bakalaura darba izstrādes procesā. 
 

Prasības  studiju  kursa 
apguves  uzsākšanai 

Matemātika, Statistika 

Studiju  kursa  saturs 
 
 

1. Pētniecības filozofija 
2. Pētījuma dizains 
3. Datu avoti un iegūšanas metodes 
4. Datu analīze un prezentēšana 
5. Statistisko instrumentu pielietošana 

 
 
Studējošo  patstāvīgā 
darba  organizācija  un 
uzdevumi  /Plānotās 
studiju  formas  un 
mācīšanas  metodes  

Students apmeklē lekcijas, piedalās semināros, prezentē individuālo darbu –         
bakalaura darba empīrisko daļu. 
Kopīgo vērtējumu studiju kursa apguvei veido: 20% aktīva līdzdalība         
diskusijās un semināros; 60% pastāvīgā darba sagatavošana un prezentācija;         
20% rakstiskais eksāmens kursa noslēgumā. 

Studiju metodes Studenta darba apjoms 
(1 KP = 40 stundas studenta 

darba) 
Lekcijas un semināri 25% 
Individuālā darba sagatavošana, 
prezentēšana 

25% 
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Darbs bibliotēkā, patstāvīgas studijas 50% 
 Kopā 80 stundas 

Plānotie  studiju  rezultāti 
(zināšanas,  prasmes, 
kompetences) 
 
 

1. Zināšanas par pētījuma izstrādi un dizainu. 
2. Prasme pielietot informācijas iegūšanas un pētījumu veikšanas       

metodes. 
3. Prasme prezentēt pētījuma rezultātus. 

Studiju  rezultātu 
vērtēšanas  metodes  un 
kritēriji 
 
 

       Studiju rezultāti 
 

Pārbaudes forma 
1. 2. 3. 

Praktiskie darbi auditorijā • • • 
Individuāls praktisks darbs/ prezentācija • • • 
Rakstiskais eksāmens • • • 

 
Obligātā  un 
papildliteratūra  
 
 

Obligātā literatūra: 
1. Blumberg, B., Cooper, D.R., Schindler, P.S., Business Research        

Methods, McGraw-Hill, 2014 
Papildliteratūra: 

1. Bryman, A., Bell, E., Business Research Methods, Oxford University         
Press, 2015 

Rekomendējamie  izvēles 
kursa  elementi 

Tiek saskaņots, uzsākot studiju kursu 

 


